
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๔. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  

๗. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ นโยบายการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปนสวนราชการไปเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงบันทึกการประชุม เรื่อง นโยบายการปรับเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปนสวนราชการไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ หองประชุมศาสตราจารย 

วิจิตจร ศรีสอาน (ชั้น ๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 

การประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ การตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามหนังสือสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 

ท่ี ตผ ๐๐๕๙.๑ ลป/๒๖๘ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมายใหงานพัสดุจัดทําผังทะเบียน

ครุภัณฑใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และอยูระหวางจัดทําระบบโปรแกรมชวยในการ

อํานวยความสะดวกในการจัดทําผังดังกลาว สําหรับกรณีบัญชีท่ีไมมีการระบุชื่อเจาของบัญชี ไดมอบหมาย

ใหงานคลังประสานธนาคารท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรายชื่อเจาของบัญชีตางๆ เพ่ือประสานเจาของบัญชีทําการ 

ปดบัญชี โดยในการดําเนินการดังกลาวตองใชระยะเวลาพอสมควรเพราะเจาของบัญชีอยูไกลและบางรายถึง

แกกรรมซ่ึงกรณีนี้ตองดําเนินการตามกระบวนกฎหมาย  

  ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินการและรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงานดังกลาวใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปางและสภามหาวิทยาลัย

ทราบเปนระยะ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. รับทราบ 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไดกําหนดจัดในวันเสารท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากรองศาสตราจารย

สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี จะหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนั้น

เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยสภามหาวิทยาลัยจะตองมีการพิจารณา

แตงตั้งรักษาราชการแทนอธิกาบดี ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จากวันเสารท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนวันอาทิตยท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวัน

จันทรท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งท่ี ๕  

ป ๒๕๖๒” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง

โอเพน ครั้งท่ี ๕ ป ๒๕๖๒” ซ่ึงมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งท่ี ๕ ป ๒๕๖๒” ในวันเสารท่ี ๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ T-OFF เวลา ๑๐.๐๐ น. สนามกอลฟ กฟผ. แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมี

วัตถุประสงคการจัดงาน ดังตอไปนี้ 

  ๑. เพ่ือหารายไดเขากองทุน “สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และมอบ

ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา  

  ๒. เพื ่อ เป นการประชาส ัมพ ันธ ก ิจกรรมของคณ ะกรรมการส งเสร ิมก ิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

  ทั ้งนี ้ การจ ัดการแข งข ันกอล ฟการก ุศล  “ราชภ ัฏ ลําป างโอ เพ น  ครั ้ง ที ่ ๕  

ป ๒๕๖๒” นี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง และท่ัวประเทศรายได

หลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนจํานวนเงิน  ๗๖๐,๐๐๐ บาท  (เจ็ดแสนหกหม่ืน-

บาทถวน) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ การมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

ลําปาง ไดมีการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีมีความมุงม่ันในการศึกษาเลาเรียน เปนแบบอยางท่ีดีในการ

เสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพยตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยท่ีผานมาไดมอบทุนการศึกษา ดังนี้ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนบาทถวน) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมของกรรมการ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา... (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...  

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยสืบเนื่องจากวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมี

หนังสือท่ี ศธ ๐๕๖๕.๐๖/พิเศษ ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรการผลิตครู ๔ ป อิงสมรรถนะ 

เพ่ือขอความอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...  

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร เปนผูชี้แจง 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดชี้แจงใหท่ีประชุม

ทราบวาเกณฑการรับรองปริญญา หลักสูตรการผลิตครู ๔ ป กําลังอยูในข้ันตอนการคัดเลือกอนุกรรมการ

รับรองปริญญาการผลิตครู ตามหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหม ๔ ป ซ่ึงเม่ือได คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ (กบว.) ครบ จะมีการประชุมเพ่ือแกไขใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระกับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ซ่ึงจะเกิดความเขาใจตรงกัน เนื่องจาก

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจาก ๕ ป เปน ๔ ป เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีทุกฝายตองรวมมือรวมใจกัน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิชาชีพครูรวมกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาของผลการประชุมของคณะกรรมการ 

   มาตรฐานวิชาชีพ (กบว.) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศน

บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิยดา  

เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปน

ผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ

โครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก

การประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

และอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสําหรับโครงการปรับปรุงหองตางๆ และ

ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๑ โครงการ รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 

๒,๔๐๗,๒๓๓ บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสามบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ขอใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนครุภัณฑใหชัดเจน 

   ๒. การจัดการศึกษาขอใหเนนเรื่องคุณภาพ และใหมีการประเมินผลและรายงานใหสภา

มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 

   ๓. ใหมีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีนําบุตรมาสมัครเรียน 

ท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

   ๔. ขอใหคณะและหนวยงานสนับสนุนวัสดุและอุปกรณท่ีสามารถใหประกอบการจัด 

การเรียนการสอนใหแกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณ 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๒,๔๐๗,๒๓๓ บาท  

    (สองลานส่ีแสนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสามบาทถวน) ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เพ่ิมเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เพ่ิมเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปนเงินจํานวน ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน-

บาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    (เพ่ิมเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ 

 ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๙๔ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน ๕๖๔  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน     ๓๐  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตร ีจํานวน ๕๙๔ คน ตามเสนอ  

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยมัลลิกา ดวงภักดี เปนอาจารย

เหนือขวัญ บัวเผื่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ  

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยเอกวิทย  

เมธาชยานันท เปนอาจารยสุกัญญา แซโก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 



๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ  สิทธสิรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ 
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